
 
Vervolg  

 
 

WEDSTRIJDSCHEMA seizoen 2016-2017 

datum junioren senioren opmerking 

 wedstrijddag  

zo 19-3-2017   13  

zo 26-3-2017 spec   NK selectie veld junioren (KTO/TKC) (LSC 7 Drenthe finale) 

zo 2-4-2017   14   

zo 9-4-2017 TKC jun  Palmzondag 

zo 16-4-2017     1e paasdag 

zo 23-4-2017  8 begin MEI-vakantie 

zo 30-4-2017  9 einde MEI-vakantie 

zo 7-5-2017 10   besl. 1e kl Beslissing kampioenschap 1e klasse  

zo 14-5-2017  inhaal-beslis Ook de wedstrijd om promotie naar de Overgangsklasse  

vr 19-5-2017  spec PK/NK Selectie Straat, Senioren 

vr 19-5-2017 Artica-ronde  Voor junioren - organisatie Oud Ootmarsum 

zo 21-5-2017  spec PK/NK Selectie Veld & Zetten, Senioren 

zo 28-5-2017   spec PK/NK Selectie Straat, Senioren (reserve) 

zo 4-6-2017     1e Pinksterdag 

zo 11-6-2017   inhaal-beslis NK junioren NKB in Beuningen 

zo 18-6-2017     Selectie Zilveren Kloot  

zo 25-6-2017     NK senioren NKB in Mander 

zo 2-7-2017     NKB CUP-finales veld In Lattrop 

za 8-7-2017   NKB CUP-finales straat bij KFIJ 

zo 9-7-2017     KTO CUP-finales      Noord Deurningen 

zo 23-7-2017     Parenwedstrijd          Begin zomervakantie 

zo 3-9-2017     Einde zomervakantie  Zilveren Kloot 

 

 
 
De 2 inhaalwedstrijden m.b.t. de seniorencompetitie staan gepland op 23 en 30 april. 
 
Indien er geen wedstrijdprogramma meer wordt afgelast, dan is op zondag 7 mei de eventuele 
beslissingswedstrijd om het kampioenschap in de 1e klasse van de KTO-competitie op de 
JAVAbaan. 
 
Op zondag 14 mei vinden op de baan van De Brink de beslissingswedstrijden plaats van de 
ERE-, HOOFD- en OVERGANGS-klasse. 
 
Ook is op 14 mei de beslissingswedstrijd voor een plaats in de Overgangsklasse. 
De kampioenen van de KTO- en TKC-competitie spelen, eventueel samen met de kampioen 
van de beslissing uit de andere afdelingen, de beslissingswedstrijd op de baan van De Brink, 
aanvang 10.00 uur. 
 
Alle overige beslissingswedstrijden op promotie en degradatie van de klasse 1 t/m 10 vinden 
plaats op de baan van JAVA op zondag 14 mei. 
 
Alle beslissingswedstrijden starten op de reguliere tijdstippen. 
 
De junioren spelen hun beslissingswedstrijden op de baan van De Brink.  
Datum en tijdstip worden nog vastgesteld. 


